
 
Model gry w ofensywie  

w kategorii E1 Orliki  
 

Program  
Przygotowania taktyczno-technicznego 

 1 



1. Program szkolenia 

Składowymi programu szkolenia są: 

1. Periodyzacja taktyczna - odnosi się ściśle do przyjętej przez trenera/klub 

koncepcji gry (modelu), jej celem zasadniczym jest umiejętność rozegrania 

meczu przez drużynę, zgodnie z zasadami, jakie założyła sobie w treningu 

opartym na modelu gry, gdzie wszystkie elementy struktury rzeczowej 

funkcjonują jako całość [11]. 

2. Model gry – logiczna koncepcja budowania organizacji gry całego zespołu 

bazująca na działaniach indywidualnych, grupowych i zespołowych we 

wszystkich fazach gry [6]. 

3. Fundamenty gry – zbiór zasad dających zawodnikom możliwość szybkiego 

rozwiązywania problemów taktycznych, z którymi spotykają się w sytuacjach 

boiskowych [10]. 

4. Procesy decyzyjne – 1 z 4 części struktury treningu w nauczaniu gry w piłkę 

nożną, w której zawodnicy zmuszeni są do podejmowania samodzielnych 

decyzji, mających wpływ na wydarzenia boiskowe [3]. 
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Organizacja gry w ataku 

Podstawowe zasady: 

- otwarcie gry krótkim podaniem po 

ziemi 

- kierowanie gry do sektora 

środkowego 

- wydłużanie i rozszerzanie pola gry 

- wymienność pozycji („na pozycjach 

się przebywa, a nie gra”) 

- podejmowanie pojedynków 1x1 

- aktywny udział wszystkich 

zawodników w fazie atakowania 

(otwarcie, budowanie, rozwinięcie i 

finalizacja) 

- atak pozycyjny stanowi dominującą 

formę działań ofensywnych (zasada 

„diagonalności podania”, 

„diagonalny ruch” i „diagonalności 

ustawienia”  [3, 6, 11]. 
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Rys. 1. 



Numeracja w „7” na pozycjach w ataku 
W piłce 7-osobowej gra w fazie atakowania w ustawieniu 1-2-2-2. System ten jest 
nastawiony na grę ofensywną. Przed bramkarzem występuje 2 obrońców, gdzie 
boczni podłączają się w ataku, jednocześnie asekurując przy ewentualnej stracie. 
W formacji pomocy gra dwójka środkowych pomocników (ustawionych w 2 liniach 
pionowych i poziomych), która działa głównie w środkowej części boiska, gdzie 
organizowana jest zarówno gra ofensywna, jak i rozbijane są ataki przeciwnika. 
Formacja ataku złożona jest z dwóch bocznych napastników. 
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Rys. 2. 



2.1. Faza otwarcia gry – strefa niska i średnia (budowania) 
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Otwarcie gry w tych strefach uzależnione jest od sposobu i wysokości ustawienia 

przeciwników w bronieniu. Po przegraniu piłki ze strefy niskiej do średniej, 

będziemy mówić o początkowej fazie budowania gry. Kluczowym elementem w tej 

fazie będzie zachowanie rytmu gry, odpowiedniego kształtu ustawienia się 

zawodników, jak i odpowiedzialności we wszystkich działaniach [6]. 

Rys. 4. 



OTWARCIE GRY PRZEZ BRAMKARZA – KOLEJNOŚĆ DECYZJI  

6 Rys. 5. 

Do indywidualnych zadań bramkarza podczas atakowania szczególną uwagę 

zwracamy na umiejętność wprowadzenia piłki do gry ręką lub nogą: I opcja – 

podanie krótkie lub średnie do (6) lub (8) ustawionych w sektorze środkowym; 

II opcja – podanie krótkie do (2) lub (3) znajdujących się w sektorach 

bocznych; III opcja – podanie półgórne lub górne do (7) lub (11) [8, 9]. 



OTWARCIE GRY DO „6” – sektor środkowy opcja Ia   

7 Rys. 6 

Preferowanym wyborem bramkarza powinno być otwarcie gry do strefy niskiej 

w sektorze środkowym do jednego ze środkowym pomocników (6), a 

najlepszym podanie piłki do (8) będącej w strefie budowania (średniej). 

Zakładając, że obaj środkowi pomocnicy mają podobny poziom umiejętności 

gry w ofensywie, wybór powinien paść na tego, który ma większą swobodę gry 

i nie jest atakowany przez przeciwnika [8]. 



OTWARCIE GRY DO „8” – sektor środkowy opcja Ib 
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Najlepszym wyborem bramkarza jest otwarcie gry do strefy budowania 

(średniej) w sektorze środkowym do ofensywnego pomocnika (8), szczególnie 

dzięki zaplanowanej rotacji na pozycjach dwóch środkowych pomocników [8]. 

Rys. 7 



OTWARCIE GRY DO „2” – sektor boczny opcja II 

9 Rys. 8 

Drugą decyzję stanowi podanie piłki do jednego z bocznych obrońców 

ustawionych w narożnikach pola karnego, skośnie schodząc do linii bocznych 

tego pola. Bramkarz powinien wybrać tego zawodnika, który ma większy 

komfort działań. 



OTWARCIE GRY DO „3” – sektor boczny opcja II 
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Podanie piłki do bocznych obrońców, którym swobodę działań ogranicza linia 

boczna, musi być dokładne, aby nie sprowokować zorganizowanego działania 

przeciwnika w obronie – pressingu. 

Rys. 9 



OTWARCIE GRY DO „7” – sektor boczny opcja III 
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Otwarcie gry do strefy średniej sprowadza się do długiego podania 

półgórnego do bocznego napastnika (7). Może on zajmować nominalnie 

sektor docelowy lub wbiegać w wolne przestrzenie między formacją obrony 

przeciwnika w kierunku sektora środkowego boiska. 

Rys.10 



OTWARCIE GRY DO „11” – sektor boczny opcja III 
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Otwarcie gry do strefy średniej przy wysokim pressingu przeciwnika w 

momencie wprowadzania piłki przez bramkarza sprowadza się do długiego 

podania górnego do bocznego napastnika (11), który może zbiegać w 

kierunku linii bocznej boiska. 

Rys. 11 



2.2. Faza budowania gry – strefa średnia (budowania i rozwinięcia) 

13 Rys.20 

Budowanie gry w strefie średniej na własnej połowie to działanie ofensywne 

zespołu po otwarciu gry, które są zorientowane na wykorzystanie sektora 

środkowego lub bocznego. Rozwinięcie gry następuje, gdy piłka jest 

rozgrywana w strefie średniej na połowie przeciwnika. Wymagane jest 

odpowiednie ustawienie zawodników, znajomość zasad i organizacji gry 

zespołu, jak również kreatywności i podejmowania odpowiednich decyzji w 

zależności od sytuacji na boisku [3, 5, 6]. 

 



BUDOWANIE GRY PRZEZ „3” – KOLEJNOŚĆ DECYZJI 

14 Rys.21 

W fazie budowania gry przez bocznego obrońcę (3) pierwszą decyzją jest 

kierowanie piłki do sektora środkowego boiska przy użyciu: I opcja – podanie 

krótkie lub średnie do (6); II opcja – prowadzenie piłki skośne do środka; III opcja 

– podanie średnie do ofensywnego pomocnika (8). 

Działania ukierunkowane na sektor boczny dotyczą kolejnych: IV opcja – 

podanie średnie lub półgórne do bocznego napastnika (11); V opcja – 

prowadzenie piłki („zdobywanie przewagi”) [7, 8]. 



BUDOWANIE GRY PRZEZ „3” – sektor boczny opcja I 
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Celem jest podanie piłki w sposób kontrolowany do przestrzeni sektora 

środkowego zajmującego przez defensywnego pomocnika (6). Zakłada dużą 

aktywność oraz wysoki poziom zaawansowania technicznego graczy linii 

pomocy, decydujących o dalszym przebiegu akcji. 

Rys.22 



BUDOWANIE GRY PRZEZ „3” – sektor boczny opcja II 

16 Rys.23  

Dalsze konstruowanie akcji ofensywnej przy zastosowaniu prowadzenia piłki 

do sektora środkowego strefy średniej (budowania). Defensywny pomocnik 

(6) i środkowy pomocnik (8) wykonując rotację w sposób kontrolowany 

zwalniają wolną przestrzeń dla obrońcy. 



BUDOWANIE GRY PRZEZ „3” – sektor boczny opcja III 

17 Rys.24 

Ważną rolę w rozwinięciu gry pełnią środkowi pomocnicy (8), którzy po 

zaplanowanej rotacji z defensywnym pomocnikiem (6) są często kolejnym 

celem do podania piłki. Znajduje się on bliżej linii napastników, mając 

najkrótszą drogę do bramki przeciwnika. 



BUDOWANIE GRY PRZEZ „3” – sektor boczny opcja IV 
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Podanie piłki do bocznych napastników, którym swobodę działań ogranicza 

linia boczna, musi być dokładne. Celem jest dalsze kontynuowanie ataku przez 

zespół. Najczęściej drużyna przeciwna zakłada pressing, odcinając możliwość 

gry z zawodnikami ustawionymi w sektorze środkowym boiska. 

Rys.25 



BUDOWANIE GRY PRZEZ „3” – sektor boczny opcja V 
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Działanie to ukierunkowane jest na zdobywanie przewagi oraz przestrzeni 

stosując prowadzenie piłki bliżej linii bocznej boiska w sektorze bocznym. 

Szczególnie, gdy drużyna przeciwna umiejętnie odcina sektor środkowy boiska 

do dalszej kontynuacji akcji ofensywnej. 

Rys.26 



BUDOWANIE GRY PRZEZ „2” – KOLEJNOŚĆ DECYZJI 
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W budowaniu gry przez bocznego obrońcę (2) będącego w strefie średniej 

(budowania) działania zmierzają do: I opcja – podanie krótkie lub średnie do 

środkowego pomocnika (8); II opcja – prowadzenie piłki skośne do środka pola i 

tworzenie przewagi; III opcja - podanie do bocznego pomocnika (11) ustawionego 

szeroko w bocznym sektorze lub podanie diagonalne na jego wbiegnięcie; IV 

opcja – podanie do defensywnego pomocnika (6) ustawionego dalej od (8); V 

opcja – podanie długie do (11) przenoszące ciężar gry na drugą stronę. 

Rys.31 



BUDOWANIE GRY PRZEZ „2” – sektor boczny opcja I 
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Wykorzystanie podania dolnego do ofensywnego pomocnika (8) w celu 

zorganizowanego przejścia z fazy budowania do fazy rozwinięcia gry. 

Zawodnik jest ustawiony najbliżej bramki w sektorze środkowym boiska. 

Rys.32 



BUDOWANIE GRY PRZEZ „2” – sektor boczny opcja II 
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Kolejne działanie zakłada zejście z piłką z sektora bocznego do środkowego w 

celu zrobienia przewagi liczebnej i dalszego kontynuowania akcji ofensywnej 

już w fazie rozwinięcia gry. 

Rys.33 



BUDOWANIE GRY PRZEZ „2” – sektor boczny opcja III 
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W określonym przypadku podanie piłki diagonalne do wbiegającego w kierunku 

środka boiska bocznego napastnika (7), bądź podanie do gracza zbiegającego 

bliżej linii bocznej boiska. 

Rys.34 



BUDOWANIE GRY PRZEZ „2” – sektor boczny opcja IV 
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Współpraca środkowych pomocników polega na zajmowaniu wolnych 

przestrzeni w sektorze środkowym w celu otrzymania podania od bocznego 

obrońcy. Podanie utrzymujące do defensywnego pomocnika (6) ustawionego 

w strefie średniej boiska. 

Rys.35 



BUDOWANIE GRY PRZEZ „2” – sektor boczny opcja V 
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Budowanie z przenoszeniem gry z bocznego sektora do drugiego bocznego 

sektora z pominięciem środkowego sektora przy wykorzystaniu podania 

górnego do bocznego napastnika (11). Przeważnie z drugiej strony boiska jest 

dużo miejsca, ze względu na przesuwanie się całej drużyny przeciwnika w 

kierunku piłki. 

Rys.36 



BUDOWANIE GRY PRZEZ „2” – sektor boczny opcja VI 
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Działanie zmierzające na przeniesieniu gry w celu utrzymania piłki i dalszej 

kontynuacji akcji ofensywnej do drugiego bocznego obrońcy (3) ustawionego 

nieco niżej w sektorze środkowym bliżej drugiego sektora bocznego. 

Rys.37 



BUDOWANIE GRY PRZEZ „6” – KOLEJNOŚĆ DECYZJI 
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W budowaniu gry przez defensywnego pomocnika (6) ustawionego w strefie 

średniej (budowania) działania zmierzają do: I opcja – podanie krótkie lub 

średnie do ofensywnego pomocnika (8) w sektorze środkowym; II opcja – 

podanie diagonalne do bocznych napastników (7) lub (11); III opcja – 

prowadzenie piłki w celu zdobycia przestrzeni i tworzenia przewagi; IV opcja – 

podanie utrzymujące do bocznego obrońcy (2) lub (3) [3, 6, 10]. 

Rys.43 



BUDOWANIE GRY PRZEZ „6” – sektor środkowy opcja I 

28 

Pierwszym ze sposobów budowania gry jest podanie piłki krótkie lub średnie 

do strefy średniej (rozwinięcia) do ofensywnego pomocnika (8), który swoim 

odpowiednim ustawieniem w sektorze środkowym boiska jest w bardzo 

korzystnej sytuacji dla drużyny, celem jej budowania, bądź bezpośredniej 

finalizacji. 

Rys.44 



BUDOWANIE GRY PRZEZ „6” – sektor środkowy opcja II 
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Kolejną możliwością jest podanie diagonalne do wbiegającego w kierunku 

bramki przeciwnika bocznego napastnika (11) lub podanie średnie 

zdobywające do drugiego bocznego napastnika (7) wykonującego zejście w 

kierunku środka pola gry. 

Rys.45 



BUDOWANIE GRY PRZEZ „6” – sektor środkowy opcja III 
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Następną opcją jest rozwiązanie z wprowadzeniem piłki przez defensywnego 

pomocnika (6) do kolejnej strefy (rozwinięcia) celem zakończenia akcji 

strzałem do bramki lub szukania podania diagonalnego do wbiegających 

bocznych napastników (7) lub (11). 

 

Rys.46 



ROZWINIĘCIE GRY PRZEZ „8” – KOLEJNOŚĆ DECYZJI 
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W rozwinięciu gry przez ofensywnego pomocnika (8) ustawionego w strefie 

średniej (rozwinięcia) działania zmierzają do: I opcja – prowadzenie piłki w celu 

zdobycia przestrzeni i zakończenia akcji strzałem do bramki; II opcja – podanie 

diagonalne do wbiegających bocznych napastników (7) lub (11); III opcja –

podanie utrzymujące do defensywnego pomocnika (6); IV opcja – podanie 

utrzymujące do bocznego obrońcy (2) lub (3) [3, 5, 11]. 

Rys.53 



ROZWINIĘCIE GRY PRZEZ „8” – sektor środkowy opcja I 
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Najlepszym rozwiązaniem jest wprowadzenie piłki przez ofensywnego 

pomocnika do strefy wysokiej w celu zakończenia akcji strzałem do bramki, 

czy też szukania podania diagonalnego lub zdobywającego do wbiegających 

bocznych napastników (7) lub (11). 

Rys.54 



ROZWINIĘCIE GRY PRZEZ „8” – sektor środkowy opcja II 
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Kolejną możliwością jest podanie diagonalne do bocznego napastnika (11), 

który wbiega w kierunku bramki przeciwnika w strefie wysokiej lub podanie 

średnie zdobywające do drugiego bocznego napastnika (7) wykonującego 

zejście w kierunku środka pola gry. 

Rys.55 



ROZWINIĘCIE GRY PRZEZ „8” – sektor środkowy opcja III 
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Kolejnym rozwiązaniem w rozwinięciu gry jest podanie utrzymujące do 

pokazujące się do gry defensywnego pomocnika (6) w sektorze środkowym 

dla dalszego przygotowania akcji ofensywnej. 

Rys.56 



ROZWINIĘCIE GRY PRZEZ „8” – sektor środkowy opcja IV 
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Następną możliwością przy rozwinięciu gry jest podanie utrzymujące do strefy 

niżej (niskiej lub średniej - rozwinięcia) do tworzących linię podania bocznych 

obrońców (2) i (3) w celu utrzymania piłki do wykreowania kolejnego ataku. 

Rys.57 



2.3. Faza finalizacji gry – strefa średnia (rozwinięcia) i wysoka 
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Faza rozwinięcia i zakończenia gry wzajemnie się przenikają. Od umiejętnego i 

przemyślanego budowania akcji ofensywnej zależy jej zakończenie. 

Finalizacja to końcowa faza atakowania (w czwartej strefie), w czasie której 

realizuje się strategiczny cel – zdobycie bramki. Faza ta odbywa się pod 

największą presją rywali, w deficycie czasu i przestrzeni wymaga kreatywności 

zawodników, zorganizowanych działań grupowych i zespołowych [5, 6, 8]. 

Rys.67 



FINALIZACJA GRY PRZEZ „11” – KOLEJNOŚĆ DECYZJI 
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Warunkiem skutecznego zakończenia akcji jest właściwy timing działania 

zawodników w polu karnym poprzedzony wcześniej: I opcja – drybling do linii 

końcowej i podanie wsteczne; II opcja – drybling i dośrodkowanie do 

wbiegającego pomocnika (8) lub zamykającego akcję bocznego napastnika (7); III 

opcja – zejście z piłką do środka i strzał do bramki lub podanie do ofensywnego 

pomocnika (8); IV opcja – podanie utrzymujące do defensywnego pomocnika (6); 

V opcja – podanie utrzymujące do bocznego obrońcy (2) lub (3) [4]. 

Rys.68 



FINALIZACJA GRY PRZEZ „11” – sektor środkowy opcja I 
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Pierwsza decyzja przy finalizacji gry w strefie wysokiej zakłada prowadzenie 

piłki lub drybling do linii końcowej boiska, po czym podanie wsteczne do 

wbiegającego ofensywnego pomocnika (8) lub dośrodkowanie do bocznego 

napastnika (7) zamykającego akcję ustawiając się dalej od bramki przeciwnika. 

Rys.69 



FINALIZACJA GRY PRZEZ „11” – sektor środkowy opcja II 
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Kolejny wariant polega na dryblingu bocznego napastnika do sektora 

środkowego przed pole karne rywali w celu oddania strzału do bramki lub 

szukania podania do pokazującego się do gry lub wbiegającego w pole karne 

ofensywnego zawodnika (8). 

Rys.70 



FINALIZACJA GRY PRZEZ „11” – sektor środkowy opcja III 
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Następny wariantem przy zakończeniu gry jest podanie utrzymujące w strefie 

wysokiej do tworzącego linię podania ofensywnego pomocnika (8), aby móc 

utrzymać piłkę blisko bramki przeciwnika do wykreowania kolejnej akcji 

ofensywnej. 

Rys.71 



FINALIZACJA GRY PRZEZ „11” – sektor środkowy opcja IV 
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Innym wariantem w fazie finalizacji gry jest podanie utrzymujące ze strefy 

wysokiej do strefy średniej (rozwinięcia) do tworzącego linię podania 

defensywnego pomocnika (6), który może również podłączyć się wysoko, przy 

wzajemnej asekuracji przez drugiego środkowego pomocnika (8). 

Rys.72 



FINALIZACJA GRY PRZEZ „7” – KOLEJNOŚĆ DECYZJI 
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Boczny napastnik (7) będąc w strefie wysokiej w sektorze środkowym ma 

możliwość: I opcja – drybling i strzał do bramki; II opcja - podanie diagonalne do 

drugiego napastnika (11) w pole karne; III opcja - drybling do linii końcowej i 

podanie wsteczne; IV opcja – podanie zdobywające do ofensywnego 

pomocnika (8); V opcja – podanie utrzymujące do defensywnego pomocnika (6) 

do strefy średniej (rozwinięcia); VI opcja – podanie utrzymujące do bocznego 

obrońcy (5) lub (4). 

Rys.78 



FINALIZACJA GRY PRZEZ „7” – sektor środkowy opcja I 
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Pierwszym wariantem zakończenia gry przed polem karnym przeciwnika przez 

bocznego napastnika (7) jest drybling celem zdobycia przestrzeni do oddania 

strzału do bramki. 

Rys.79 



FINALIZACJA GRY PRZEZ „7” – sektor środkowy opcja II 
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Drugim ze sposobów przy finalizacji gry to podanie piłki w strefie wysokiej do 

napastnika (9) szukającego linii podania wbiegając za linię obrony przeciwnika 

w pole karne. 

Rys.80 



FINALIZACJA GRY PRZEZ „7” – sektor środkowy opcja III 
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Kolejną decyzją przy finalizacji gry w strefie wysokiej jest prowadzenie piłki lub 

drybling do linii końcowej boiska, a następnie podanie wsteczne do 

wbiegającego ofensywnego pomocnika (8) lub drugiego napastnika (11). 

Rys.81 



FINALIZACJA GRY PRZEZ „7” – sektor środkowy opcja IV 
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Następny wariant przy zakończeniu gry stanowi podanie zdobywające w 

strefie wysokiej do tworzącego linię podania ofensywnego pomocnika (8) 

ustawionego w sektorze środkowym po to, aby można było utrzymać piłkę 

blisko bramki przeciwnika w celu wykreowania kolejnej akcji ofensywnej 

zakończonej uderzeniem do bramki. 

Rys.82 



 
3. Faza przejściowa z atakowania do bronienia w „7” 
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Zawodnicy najbliżej piłki atakują przeciwnika w celu odbioru lub opóźnienia 

działań rywala. Gracze w strefie środkowej odbudowują ustawienie w defensywie, 

utrudniając przeciwnikowi podanie pomiędzy zawodnikami w formacji pomocy. 

Znajdujący się najdalej od piłki – bramkarz i obrońcy są przygotowani na 

odpowiednią reakcję i na zamiar ewentualnego długiego podania [5,11]. 

Rys.94 



6. Stałe fragmenty gry w atakowaniu 
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Schemat zakłada zagranie piłki na krótko do wybiegającego zawodnika z pola 

karnego, stworzenie sytuacji 2x1, odegranie piłki do egzekutora, który wykonuje 

dośrodkowanie „dochodzące” do bramki na wbiegających zawodników.  

STAŁY FRAGMENT GRY W OFENSYWIE W „7” – RZUT ROŻNY 1 

Istotą jest dobry egzekutor, odpowiedni sposób poruszania się graczy bezpośrednio 

zaangażowanych w akcję, graczy asekurujących i zabezpieczających [5, 8]. 

Rys.103 



 

STAŁY FRAGMENT GRY W OFENSYWIE W „7” – RZUT ROŻNY 2 
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Rozegranie wymaga zagrania piłki na krótko do wybiegającego zawodnika z 

pola karnego, stworzenie sytuacji 2x1, odegranie piłki do egzekutora, który 

wykonuje zejście do środka w kierunku pola karnego i oddaje strzał do bramki. 

Rys.104 
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STAŁY FRAGMENT GRY W OFENSYWIE W „7” – RZUT ROŻNY 3 

Schemat zakłada zagranie piłki na krótko do wybiegającego zawodnika z 

pola karnego, wygranie pojedynku 1x1 tyłem do rywala w kierunku linii 

końcowej, wykonanie podania piłki wstecznej na wbiegających zawodników.  

Rys.105 
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